
                      District 2260 
                 

 

 

Referat fra Midtveismøte for årets presidenter 28. Januar 2014  

Møtested:  Kulturkafeen, Nes kulturhus, Skolegata 10, 2150 Årnes. 

Tilstede: Elsa Nysveen, 26 presidenter samt 2 stedfortredere, Ledere av distriktskomiteene, 

Ledergruppen,  6 AG-er, DYEO, distriktskasserer og  distriktssekretær. Totalt 45 personer. 

 

Saksgjennomgang: 

1. Velkommen v/DG Elsa Nysveen 

 

2. Handicamp 2014 presentert v/administrator Gisle Bjørnstad, Færder RK    

Haraldvangen 20.juli – 20.august. Handicamp feirer 20 år i år, med Gisle som ny 

administrator under NORFO. Søknadsfristen er 1.februar, men det er mulig å 

etteranmelde. Spørsmål kan stiles til: gisle@bjornstad.biz og secretary@handicamp.no . 

eventuelt mobil: 93091000. Presentasjonene legges ut sammen med referatet.  

 
3. Søknadsprosedyre for «Global Grant» og «District Grant» v/ Henry Kjell Johansen og Egil 

Rasmussen.  
Egil snakket om GG og DG: Viktige punkter: For å søke må klubben ha et prosjekt som 
kan engasjere og øke klubbens indre liv. Være verdiskapende. MOU må signeres . 
Rapporter MÅ sendes inn jevnlig for årets prosjekter.  Alle retningslinjer ligger på 
Rotaryskolen. Denne presentasjonen legges ved dette referatet.  
 
Henry Kjell delte sine erfaringer med prosjektet for solcellepaneler som flere klubber 
deltar i.  Et av de viktigste punktene var : Spør før du bruker for meget tid på ting som 
andre har erfaring fra tidligere.  
 

4. Tiltaksfondet – søknader og tildelingsrutiner v/Jan Eddie Tinlund 
Dette fondet støtter aktivitet innenfor distriktet.  
Presidenten i klubben skal signere søknaden.  
Søknaden må sende med finansieringsplan.  
Denne presentasjonen legges ut sammen med referatet 
 

5. Medlemsutvikling v/ PDG Åge Bjor 
Åge Bjor tok for seg medlemsutviklingen og det viktige arbeidet med rekruttering. 
Bekjed til ALL E presidentene fraDG: Sørg for å gå inn i medlemsnettet og sjekk av de 
tallene klubben har oppgitt virkelig stemmer! Det er noe forsinking mellom det 
internasjonale registeret og det nasjonale registeret.  
Bjors presentasjon ligger ved referatet. 
 

6. Nominasjon av DGNN v/ IPDG Jan Eddie Tinlund 
Elsa Nysveen sendte ut påminnelse om å foreslå kandidater den 14. Januar i år. Det er 
klubben som foreslår kandidaten.  
Opplæring nasjonalt og internasjonalt vil være i kalenderen for 2014 til 2017.  
Presentasjonen ligger ved referatet. 
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7. COL og håndtering av lovforslag fra klubbene v/PDG Ole-Ludvik Kleven 

Klubbene oppfordres til å bruke Club Assembly til å diskutere om det er til forslag til 
lovendringer. Diskuter om nåværende lovverk er hensiktsmessig.  
Innkomne forslag behandles i komiteen og blir eventuelt behandlet på 
generalforsamlingen høsten 2014. Deretter legges det fra distriktets side til rette for 
behandling i COL. 
Datoer og frister fremgår av presentasjonen som følger vedlagt.  
Lovrådsamling er i Chicago 2106.  
 

8. Kl 1950 Benstrekk og prat 
 

9. RYLA v/ DGE Jan Sverre Hanssen 
Infoen er veldig kort: RYLA-Samlingen dette året er 6. – 8. mars, det er påmeldt 63 
ungdommer fra 37 klubber.  
Det er område C som har arrangementet også i 2014 – 2015 
 

10. Ungdomsutveksling v/ DYEO Øystein Mogensen 
 Status er :  5 studenter inne i vårt distrikt, vi har 2 studenter ute. Vi har 2 søkere 

som ønsker seg ut fra høsten av.  
 Øystein ønsker å bli innkalt til møter med AG i klubbene i de respektive 

områdene for å promotere utvekslingen!  Vi BØR satse på dette! For at klubbene 
skal senke terskelen for å åpne for utveksling kan det være nyttig å få innspill 
med positive opplevelser rundt utvekslingsstudenter.  

 Fredrikstad-området har en jente/student som vil ut, og vi håper en av klubbene 
der kan ta den oppgaven fra høsten.  

 EEMA 2014 – konferansen er i år i Norge på Holmekollen Park 22. – 24. august.  
200 personer ventes for. å diskutere all form for ungdomsutveksling innen 
Rotary.  

 
11. Er vi «på budsjett»? v/ Distriktkasserer Lars Erik Nygård  

 Vi er – med noen små variasjoner veldig i rute.  
 5 klubber mangler å betale distriktkontingenten  
 April er frist for innbetaling av bidrag fra Pins 
 31. Januar var frist for innbetaling av bidrag fra filleryer 

 
12. KL 20.30 Presidenter og AGers skryteplass  

 Elsa refererte fra Nyttårsballet i Ås Rotary Klubbs regi.  
 Hans Sevatdal deklamerte dikt 
 Bjørn Jørstad – Tall Ships Races: 

o Christian Rdich har ledige plasser som det bare er å søke om å være 
medseiler 

o Ungdommer 15-20 år og de under 18 må ha med foreldre 
o Egenandelen er 3500.- som betales av deltaker (ev klubb) 
o Søknadsfristen er 20. Februar 
o RYLA- deltakerne blir invitert 

 Distriktet ved Jan Sverre har ”luktet” på Global Dignity – prosjektet. Vi ønsker 
oss veiledere som kan delta på vegne av Rotary. Dette foregår på videregående 
skoler som et undervisningsprosjekt inkludert en Dignity Day en dag per år – 
gjerne midt i oktober. Prosjektet er intitiert av HM Kronprins Haakon.  

 Yvona Holbein fra Strømmen RK viste bilder fra Sagelva-festivalen 
 Knut Bergerud fra Eidsvoll refererte fra forberedelsene til jubileumsfeiringen. 

Roaryklubbene i Eidsvoll skal bl.a. bygge en amfiscene nedenfor 
Eidsvollsbygningen. 
 



13. Kl. 21.00 Kort oppsummering fra klubbesøkene og vel hjem v/DG Elsa Nysveen 
 

Referat ved sekretær Guri Sveen Engehaugen D2260 


